TRANZACTIE DE IMPACARE
'

mun. Chisinau, s. Colonita

I

0 noiembrie 2015

Noi, subsemnatii, Brenici Mircea $i Ciorba Valeriu, dorniciliati in mun. Chisinau, s. Colonita, str.

B. P. Hasdeu 13, denumiti in continuare Apelanti (Reclamanti), pe de o parte $i
Primaria satului Colonita, cu sediul in mun. Chisinau, s. Colonita, str. Stefan eel Mare 3, pe de alta
parte, denumita in continuare Intimat (Pirit),
am incheiat prezenta tranzactie de impacare prin care partile convin, asupra incetarii procesului in
cauza aflata in examinarea Curtii de Apel Chisinau, dosar nr. 3a-695/15, la actiunea Apelantilor
(Reclamanti) catre Intimat (Pirit) privind incalcarea dreptului de acces la informatie la urmatoarele
conditii:
Piinile i# asumii urmiitoarele drepturi si obllgatiuni:
I. Intimatul (Pirit) - Primaria satului Colonita, se obliga, in termen de 30 de zile de la data
confirmarii prezentei tranzactii de catre instanta de judecata fumizarea informatiei, livrate
anterior, pentru efectuarea scanarii sau copiilor de catre solicitant (la alegerea solicitantului), a
informatiei solicitate in cererea de acces la inforrnatie din 08.08.2014, si anume:
1) Copia deciziilor Consiliului Satesc Colonita pentru perioada 2012, 2013, 2014.
2) Copia dispozitiilor Primarului s. Colonita emise in perioada anilor 2011, 2012, 2013,
2014.
3) Copia raportului de activitate al Primarului satului Colonita pentru anul 2013.
4) Copia raportului operativ privind executarea bugetului Primariei Colonta pe venituri si
cheltuieli de baza (forma 13), la data de 31 martie 2013 (trim. I), la data de 30 iunie
2013 (trim. II), la data de 30 septembrie 2013 (trim. III), la data de 31decembrie2013
(anual), la data de 31 martie 2014 (trim. I), la data de 30 iunie 2014 (trim. II).
5) Copia raportului operativ privind executarea bugetelor locale din contul mijloacelor
speciale (forma 13 mijloace speciale), la data de 31martie2013 (trim. I), la data de 30
iunie 2013 (trim. II), la data de 30 septembrie 2013 (trim. III), la data de 31 decembrie
2013 (anual), la data de 31 martie 2014 (trim. I), la data de 30 iunie 2014 (trim. II).
6) Informatii privind executarea contractelor pentru anul 2013 (forma 4), la data de 31
martie 2013 (trim. I), la data de 30 iunie 2013 (trim. II), la data de 30 septembrie 2013
(trim. III), la data de 31decembrie2013 (anual), la data de 31martie2014 (trim. I), la
data de 30 iunie 2014 (trim. II).
_
7) Copia registrului cu privire la contractele de achizitii a serviciilor si bunurilor pentru
anii 2013, 2014.
8) Neta explicativa la Raportul privind executarea bugetului satului Colonita pentru, trim.
II 2013, trim. III 2013, anual 2013 si trim. II. 2014 si a proceselor verbale de
receptionare a rapoartelor respective.
9) Numarul angajatilor Primariei s. Colonita si denumirea unitatilor,
10) Salariile achitate angajatilor Primariei s. Colonita pentru perioada anilor 2011, 2012,
2013, 2014.
11) Nurnarul certificatelor de urbanism eliberate in perioada anilor 2011, 2012, 2013, 2014,
cu acordarea posibilitatii de a consulta si examina Registrul de evidenta a certificatelor
de urbanism.
II. Apelantii (Reclamanti) iau act de faptul ca Intimatul (Pirit) Primaria Colonita nu dispune si nu
solicita urmatoarele informatii:
1) Copia programelor trimestriale de activitate ale Consiliului Satesc Colonita si rapoartele de
executare pentru perioada 2011, 2012, 2013, 2014.
2) Copia rapoartelor de activitate ale Consiliului Satesc Colonita pentru perioada 2011, 2012,
2013, 2014.
3) Copia programului trimestrial de activitate al Primariei s. Colonita si rapoartele de executare
pentru perioada anilor 2011, 2012, 2013, 2014.

4) Copia raportului de activitate pentru anul 2013 al Casei de cultura dins. Coloni]a.
5) Copia raportului de activitate pentru anul 2013 al gradinitei nr. 24 .Jzvoras" din s. Colonita,
6) Copia raportului de activitate pentru anul 2013 al Liceului Teoretic ,,Gh. Ghirnpu" din s.
Colonita.
7) Copia raportului de activitate pentru anul 2013 al Centrului de Sanatate Colonita.
8) Informatii privind investitiile capitale in obiectivele Directiei Constructii Capitale a Primariei
mun. Chisinau in satul Colonita in anii 2011, 2012, 2013, 2014.
III. In cazul neexecutarii prezentei Tranzactii de impacare de catre Intimat (Pirit), Apelantii
(Reclamanti) sunt in drept sa initieze executarea silita a acesteia, in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.
In conformitate cu art. 60, 212, 265, 266, 375, Cod de Procedura Civila, prezenta tranzactie de
impacare urmeaza a fi aprobata de instanta de judecata cu emiterea incheierii respective.
Consecintele prevazute de art. 266 Cod de Prccedura Civila ne sunt cunoscute.
Prezenta tranzactie este intocmita in 4 exemplare, toate avind aceiasi putere juridica.

APELANTI (RECLAMANTI)

Brenici Mircea
mun. Chisinau, s. C

INTIMA T (PIRIT)

Primaria s. Colonita
s. Colonita, str. Stefan eel Mare 3
(

Ciorba Valerio
mun. Chisinau, s. Colonita, str. B. P. Hasdeu 1

